
 
 
 
 
 
 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO  
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3 

        Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby Miestneho zastupiteľstva 
        mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 
 

                                                                                                                                              V Bratislave, 20. októbra 2016 
 
 

ZÁPISNICA č .  8 /2016  
 

z  rokovania Komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby, 
ktoré sa konalo dňa 19. októbra 2016 

 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 
1. Otvorenie 
2. Materiály na rokovanie MR a MZ 
2.1 Návrh Dodatku č. ... k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy + (Zmena – doplnenie k materiálu) 
2.2 Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti odpadového 

hospodárstva 
2.3 Návrh na prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra “C” KN parc.č. 19477/17 a parc.č. 19477/28, katastrálne 

územie Vinohrady v prospech Slovenskej republiky – Národného onkologického ústavu, Klenová 1, 833 01  
Bratislava, IČO: 00 165 336 

2.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. .../2016, ktorým sa určuje výška 
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole  a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou 
časťou Bratislava – Nové Mesto 

2.5 Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných 
priestranstiev na zimné obdobie 2016/2017 

2.6 Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku VPS 
2.7 Návrh na zabezpečenie financovania mimoriadnych nerozpočtovaných výdavkov EKO-podniku VPS 
2.8 Návrh cenového výmeru pre prenajímanie majetku v správe EKO-podniku VPS 
2.9 Návrh riešenia havarijného stavu objektov Lanovej dráhy v správe EKO-podniku VPS 
2.10Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa doby nájmu časti nebytových priestorov pre nájomcu - 

Z&T Pharma s.r.o., so sídlom Panenská 18, 811 03  Bratislava, IČO: 47 664 479 
 

3. Rôzne 
3.1  Informácia o vyhodnotení letnej sezóny v areáli Kuchajda za rok 2016 
 
    

 
K bodu 1 – Otvorenie 
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. arch. Peter Vaškovič. 
 
Komisia program rokovania jednomyseľne schválila. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 
ZA:  5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 
 
 



 
 
 
S ohľadom na časovú tieseň predkladateľa materiálov v bodoch 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 a 3.1 Ing. 
Roberta Molnára, riaditeľa EKO-podniku VPS, navrhol predseda komisie zmeniť poradie bodov 
programu. 
 
 
K bodu 2.5 – Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. A IV. kat egórie, peších 
komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2016/2017 
Ing. Molnár v úvode predstavenia tohto materiálu poznamenal, že plán zimnej údržby je viac-menej 
štandardný, oproti predchádzajúcim zimným obdobiam sú v ňom vykonané iba čiastkové úpravy. 
Doplnil, že po rokovaní Komisie životného prostredia bude vytvorená mapka všetkých ciest, ktoré budú 
udržiavané a táto bude zverejnená na web-stránke mestskej časti. 
 
Komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča miestnemu zastupiteľstvu Návrh Operačného 
plánu zimnej údržby komunikácií... schváliť. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 
ZA:  5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 
K bodu 2.6 – Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-
podniku VPS 
Materiál predstavil Ing. Robert Molnár. 
 
Komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča miestnemu zastupiteľstvu Návrh 
na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku... schváliť. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 
ZA:  5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 
K bodu 2.7 – Návrh na zabezpečenie financovania mimoriadnych nerozpočtovaných výdavkov 
EKO-podniku VPS 
Materiál predstavil Ing. Robert Molnár. Uviedol, že dôvodom navýšenia finančných prostriedkov 
pre EKO-podnik VPS je zabezpečenie poriadkovej služby v areáli prírodného kúpaliska Kuchajda počas 
letnej prevádzkovej sezóny v roku 2016. 
 
Komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča miestnemu zastupiteľstvu Návrh 
na zabezpečenie financovania... schváliť. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 
ZA:  5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 
K bodu 2.8 – Návrh cenového výmeru pre prenajímanie majetku v správe EKO-podniku VPS 
Materiál predstavil Ing. Robert Molnár. 
 
 



 
 
 
Po diskusii k predmetnému materiálu komisia hlasovala o nasledovnom uznesení: 

Komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť Návrh 
cenového výmeru... s pripomienkou, aby cena prenájmu oplotenia pre umiestnenie reklamného 
zariadenia, resp. bilboardu (cca 510x240 cm) bola rovnaká, ako v prípade prenajímania oplotení 
pre rovnaké účely mestskou časťou, t.j. 750,- EUR/rok/1 ks. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 
ZA:  5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 
K bodu 2.9 – Návrh riešenia havarijného stavu objektov Lanovej dráhy v správe EKO-podniku 
VPS 
Materiál predstavil Ing. Robert Molnár. 
 
Komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť správcovi 
EKO-podnik VPS asanáciu stavby – reštaurácia Snežienka a odporúča vedeniu mestskej časti začať 
rokovať s vlastníkom objektu – Hlavné mesto SR Bratislava – o finančnom zabezpečení predmetnej 
asanácie. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 
ZA:  5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 
Po prerokovaní tohto bodu programu sa Komisia stala neuznášaniaschopnou. 
 
 
K bodu 2.10 – Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa doby nájmu časti 
nebytových priestorov pre nájomcu – Z&T Pharma s.r.o., so sídlom Panenská 18, 811 03 
Bratislava, IČO: 47 664 479 
Materiál predstavil Ing. Robert Molnár. 
 
Po diskusii k tomuto bodu programu členovia komisie upozornili na nesúlad medzi navrhnutým 
uznesením a predloženým materiálom. Členovia komisie odporučili doplniť predmetný materiál 
a nesúlad odstrániť. 
 
 
Bod 3 – Rôzne 
Informácia o vyhodnotení letnej sezóny v areáli Kuchajda za rok 2016 
Materiál predstavil Ing. Robert Molnár. 
 
Členovia komisie vzali predloženú informáciu na vedomie. Zároveň požiadali o predloženie 
pripravovaného návrhu zadania pre spracovanie štúdie rozvoja areálu prírodného kúpaliska Kuchajda, 
v rozpracovanosti, na rokovanie komisie. 
 
 
K bodu 2.2 – Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva 
Materiál predstavila Ing. Miriam Kamhyiehová, vedúca referátu životného prostredia miestneho úradu. 
Informovala o aktuálnych zmenách v zákone o odpadoch a s nimi súvisiacimi návrhmi dodatku Štatútu 
hlavného mesta SR Bratislavy. Uviedla, že odborné a vecné pripomienky miestneho úradu uplatnené  



 
 
 
 
pri prerokovávaní predmetného návrhu neboli Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava akceptované. 
 
Členovia komisie prerokovali predložený materiál a odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu nesúhlasiť 
s predloženým znením návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
K bodu 2.4 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 
.../2016, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka 
v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto 
Materiál predstavila Mgr. Lucia Sedlačíková, referentka oddelenia školstva miestneho úradu. 
 
Členovia komisie navrhli, aby s rastom dotácie zriaďovateľa materských škôl a školských zariadení 
primerane rástli aj poplatky hradené rodičmi detí a žiakov. Členovia komisie vyslovili požiadavku 
na vytvorenie transparentného a prehľadného mechanizmu poskytovania úľav pri riešení žiadostí 
rodičov o zníženie, resp. odpustenie predmetných poplatkov. 
 
 
Bod 2.1 – Návrh Dodatku č. ... k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy + Zmena 
– doplnenie k materiálu 
Tento materiál členovia komisie z dôvodu nedostatku času neprerokovali. 
 
 
Bod 2.4 – Návrh na prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra “C” KN parc. č. 19477/17 
a parc. č. 19477/28, katastrálne územie Vinohrady v prospech Slovenskej republiky – Národného 
onkologického ústavu, Klenová 1, 833 01 Bratislava, IČO: 00 165 336 
Tento materiál členovia komisie z dôvodu nedostatku času neprerokovali. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ing. arch. Peter Vaškovič v. r. 

predseda komisie ÚPUaV 

Miriam Šujanová v. r. 

zapisovateľka komisie ÚPUaV 


